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Materia∏ pomocniczy nr 2 – Ankieta dla rodziców
Drogi Rodzicu!
Prosz´ o wype∏nienie poni˝szej ankiety. Zebrane informacje, oceny i uwagi pomogà w dalszej
wspó∏pracy mi´dzy wychowawcà, rodzicem a dzieckiem.
A. Po spotkaniu moje informacje o szkole uwa˝am za:
1

2

3

4

5

6

7

8

ca∏kowicie
wystarczajàce

9

10

ca∏kowicie
niewystarczajàce

B. Wycieczka po szkole by∏a:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

êród∏em cennych
informacji

10
ca∏kowicie
zb´dna

C. Plan pracy wychowawcy z klasà mojego dziecka:
1

2

3

4

5

6

7

8

akceptuj´
ca∏kowicie

9

10

nie jest przeze mnie
akceptowany

D. Moje potrzeby i pomys∏y zosta∏y w planie:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ca∏kowicie
uwzgl´dnione

10
ca∏kowicie
pomini´te

E. Spotkanie uwa˝am za:
1

2

3

4

5

6

7

8

konstruktywne
i wa˝ne

9

10

zb´dne i niczego
niewnoszàce

F. W przysz∏oÊci zamierzam:
1

2

3

aktywnie uczestniczyç
w ˝yciu klasy i szko∏y

4

5

6

7

8

9

10

nie w∏àczaç si´
w dzia∏ania szko∏y

Inne uwagi:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Dzi´kuj´ za wype∏nienie ankiety.
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Ustawienia krzese∏ rozmówców
Rysunek 1.

Biurko mi´dzy rozmówcami
podkreÊla dystans i mo˝e
stanowiç barier´ w porozumiewaniu si´

Rysunek 2.

Brak barier mi´dzy rozmówcami i ustawienie „twarzà
w twarz” zmniejsza dystans,
ale mo˝e te˝ czasem sk∏aniaç
do konfrontacji, konfliktu,
obrony w∏asnego stanowiska

Rysunek 3.

Ustawienie rozmówców pod
pewnym kàtem umo˝liwia
swobodniejsze regulowanie
dystansu (przez patrzenie
na rozmówc´ lub unikanie
spojrzenia) oraz wspólne
symboliczne pochylenie si´
nad problemem

Wskazówki dotyczàce prowadzenia rozmów
Gdy rodzic zwraca si´ z proÊbà o informacje na temat dziecka lub gdy ty przekazujesz takie
informacje:
◗ Zawsze powiedz na wst´pie coÊ dobrego o dziecku.
◗ Bàdê konkretny – mów o zachowaniach i o wynikach ucznia (a nie o jego ogólnych
cechach osobowoÊci).
◗ Trudne dla rodzica negatywne informacje podawaj, wskazujàc równoczeÊnie pozytywy,
nadzieje i szanse, jakie widzisz dla ucznia.
◗ Staraj si´ daç pe∏ny obraz zachowaƒ lub wiedzy (umiej´tnoÊci) dziecka – informacje negatywne równowa˝ informacjami pozytywnymi, mówiàc o brakach, nie zapominaj o mo˝liwoÊciach i zaletach dziecka.
åwiczenie
Czy potrafisz wskazaç mocne strony ka˝dego ze swoich uczniów? Co pozytywnego powiedzia∏byÊ rodzicowi o jego dziecku? Wybierz trzech uczniów sprawiajàcych ci najwi´ksze
trudnoÊci wychowawcze i wypisz ich mocne strony.
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Imi´:

Imi´:

Imi´:

Ma wiedz´ o...

Potrafi... Umie...

W kontakcie z nim
mi∏e jest...

Ma osiàgni´cia w...

Gdy potrzebujesz dodatkowych informacji o dziecku:
◗ Podzi´kuj rodzicowi za przybycie; powiedz, ile czasu przewidujesz na wasze spotkanie.
◗ Powiedz mu, ˝e chcesz zebraç wi´cej informacji o uczniu i koniecznie powiedz, do czego
b´dà ci potrzebne (indywidualizacja nauczania, rozwiàzanie trudnoÊci wychowawczej itp.).
◗ Zadawaj pytania otwarte – najpierw szersze, bardziej ogólne, potem bardziej szczegó∏owe; najpierw mniej osobiste, potem bardziej.
◗ Pami´taj, ˝e rodzic ma zawsze prawo odmówiç odpowiedzi.
Przyk∏ad
Rozpocz´cie rozmowy, w której nauczyciel zbiera informacje o uczniu.
N: Dzi´kuj´, ˝e pan zareagowa∏ tak szybko na mojà proÊb´ o spotkanie. Chcia∏bym,
aby nasza rozmowa zamkn´∏a si´ w 35 minutach. Chc´ pana prosiç o uzupe∏nienie
kilku wa˝nych informacji o pana córce. Pomogà mi one jako wychowawcy, a tak˝e
innym nauczycielom lepiej zrozumieç trudnoÊci, jakie ma pana córka w kontaktach
z rówieÊnikami. Polegajà one na k∏opotach w odnalezieniu si´ w grupie, co zauwa˝y∏o kilku nauczycieli w tym roku. Chc´ dzi´ki panu pomóc w ustaleniu, co mo˝e
byç tego przyczynà, bo niepokoi nas ta zmiana w zachowaniach córki. Dzi´ki tym
informacjom mo˝e b´dziemy mogli coÊ zaradziç. Mo˝e zacznijmy od tego, jakie sà
pana spostrze˝enia w tym zakresie? Potem ja zadam panu kilka pytaƒ. JeÊli jakieÊ
informacje b´dà tylko do mojej dyspozycji, prosz´ to zaznaczyç.

Wezwanie rodzica do szko∏y w sprawie problemu wychowawczego:
◗ Przywitaj si´. Wyraê zadowolenie z przybycia rodzica. Poka˝ mu, ˝e oczekiwa∏eÊ na spotkanie.
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Rodzic podejrzliwy
Rodzic podejrzliwy ma sk∏onnoÊç do obwiniania innych o powodowanie k∏opotów w∏asnego
dziecka oraz przejawia przesadne zaniepokojenie, ˝e jest ono celowo wykorzystywane,
nies∏usznie krytykowane czy krzywdzone. Ma k∏opoty z zaufaniem innym ludziom, wàtpi
w lojalnoÊç nawet tych, którzy deklarujà ch´ç pomocy. Trudno nak∏oniç go do rozmowy
o trudnoÊciach z w∏asnym dzieckiem, poniewa˝ obawia si´, ˝e informacje te mogà byç
wykorzystane przeciwko niemu. Nie∏atwo wybacza, gdy ktoÊ go zawiedzie, niech´tnie
rezygnuje z uprzedzeƒ.
Przyk∏ad
Przyk∏ad rodzica podejrzliwego.
Mama Jacka jest zawsze bardzo zaniepokojona ka˝dym wezwaniem jej do szko∏y.
Ka˝dà uwag´ pod adresem syna odbiera jako krytycznà uwag´ o niej jako matce.
Dlatego w rozmowach z wychowawczynià zachowuje si´ tak, jakby by∏a osobiÊcie
atakowana i broni∏a si´ przed tym atakiem. Nie radzàc sobie z uwagami pod
adresem syna, szuka winy w innych osobach.

Pu∏apka psychologiczna w rozmowie:
◗ Pu∏apka usprawiedliwieƒ – polega na tym, ˝e im bardziej nauczyciel usprawiedliwia
si´, tym bardziej staje si´ podejrzany dla rodzica.
Przyk∏ad
Przyk∏ad rozmowy, w której nauczyciel wpada w pu∏apk´ usprawiedliwieƒ.
R: Kto si´ znowu uwzià∏ na mojego syna?
N: Poprosi∏am panià o spotkanie, poniewa˝ martwi´ si´ o Jacka. Jacek zosta∏ przy∏apany na goràcym uczynku, gdy grzeba∏ w teczce kolegi. Okaza∏o si´, ˝e mia∏ w kieszeni
bardzo drogi kalkulator zabrany z tej teczki. Ta kradzie˝ bardzo nas zmartwi∏a.
R: Co to za oskar˝enia? Zdj´∏a pani odciski palców, ˝eby mówiç o moim dziecku jak
o z∏odzieju? Niech pani powie – chcecie si´ pozbyç Jacka z tej szko∏y, bo nie dajecie
sobie rady i dlatego robicie na niego nagonk´.
N: Nikt nie chce robiç nagonki na pani syna. Po prostu zaniepokoi∏o nas to zdarzenie.
Pani Kowalska, matka kolegi, któremu Jacek zabra∏ kalkulator, nie chcia∏a nawet,
˝eby...
R: Kowalska zawsze zazdroÊci∏a, ˝e Jacek jest inteligentniejszy od jej syna.
N: Ale˝ ona w∏aÊnie nie chcia∏a robiç sprawy...
R: A wi´c to pomys∏ szko∏y? MyÊla∏am, ˝e pani jako wychowawczyni Jacka trzyma
jego stron´. Widz´, ˝e nie mo˝na tutaj nikomu ufaç.
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Wskazówki post´powania:
◗ Traktuj rodzica ˝yczliwie i uprzejmie, ale bez uleg∏oÊci. To sprzyja budowaniu atmosfery
zaufania i ograniczeniu podejrzeƒ.
◗ Informuj o faktach – to pozwala nieco zmniejszyç podejrzliwoÊç.
◗ Przyjmuj do wiadomoÊci zastrze˝enia, podejrzenia i uprzedzenia rodzica, ale nie potwierdzaj ich, nie próbuj si´ te˝ t∏umaczyç czy usprawiedliwiaç.
◗ Nie staraj si´ przeforsowaç swojego stanowiska za wszelkà cen´. Wycofuj si´ z dyskusji,
które wydajà ci si´ bezowocne.
◗ Uwa˝aj z poczuciem humoru – mo˝e byç odczytany jako lekcewa˝enie.
◗ Zapewnij rodzica o swoim zaanga˝owaniu na rzecz jego dziecka, nawet jeÊli czujesz si´
niesprawiedliwie potraktowany.
Przyk∏ad
Przyk∏ad udanego przebiegu rozmowy.
R: Kto si´ znowu uwzià∏ na mojego syna?
N: Poprosi∏am panià o spotkanie, poniewa˝ martwi´ si´ o Jacka. Fakty sà takie, ˝e Jacek
zosta∏ przy∏apany przeze mnie na goràcym uczynku, gdy grzeba∏ w teczce kolegi.
Okaza∏o si´, ˝e mia∏ w kieszeni bardzo drogi kalkulator zabrany z tej teczki. Ta kradzie˝ bardzo mnie zmartwi∏a.
R: Co to za oskar˝enia? Zdj´∏a pani odciski palców, ˝eby mówiç o moim dziecku jak
o z∏odzieju? Niech pani powie – chcecie si´ pozbyç Jacka z tej szko∏y, bo nie dajecie
sobie rady i dlatego robicie na niego nagonk´.
N: Rozumiem, ˝e to jest bardzo bolesny fakt. Ja te˝ jestem tym zmartwiona. Jednak
faktem jest, ˝e Jacek zabra∏ nie swojà w∏asnoÊç z teczki Adama Kowalskiego.
R: Ta Kowalska mnie nie lubi i teraz opini´ mi chce zepsuç.
N: Rozumiem, ˝e pani uwa˝a, ˝e Kowalska pani nie lubi. Mnie martwi to, co zrobi∏ Jacek
i widz´, ˝e pani te˝ bardzo zale˝y na opinii syna. On b´dzie musia∏ ponieÊç konsekwencje. Ale oprócz tego mo˝emy si´ zastanowiç, co zrobiç w tej sytuacji.
R: Mój syn nie jest z∏odziejem!
N: Nie chc´ pot´piaç syna jako cz∏owieka, ale pot´piam ten czyn. To, co zrobi∏, to by∏a
kradzie˝. I o tym musimy porozmawiaç, bo szkoda by by∏o, ˝eby to zdarzenie
ca∏kiem przes∏oni∏o obraz jego osoby.

Rodzic wycofany
Rodzic wycofujàcy si´ mo˝e byç nieÊmia∏y, zagubiony, zawstydzony, z poczuciem alienacji itp.
Mo˝e mieç niskie poczucie w∏asnej wartoÊci, p∏ynàce z niekorzystnych dla siebie porównaƒ spo∏ecznych. Mo˝e te˝ nie lubiç sytuacji spo∏ecznej ekspozycji, takich jak zabieranie
g∏osu na forum (np. na zebraniu). Innym powodem wycofania mo˝e byç przyt∏oczenie
problemami i obni˝enie nastroju. Obni˝enie energii i motywacji mo˝e sprawiaç, ˝e rodzic
wycofujàcy si´ zachowuje wi´kszy dystans ni˝ inni rodzice. Mo˝emy wziàç pod uwag´
tak˝e hipotez´, ˝e wycofanie jest zwyk∏à próbà uciekania od odpowiedzialnoÊci.
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Przyk∏ad
Przyk∏ad rodzica wycofanego.
Gdy zapyta∏em wychowawczyni´ I klasy gimnazjum, co mo˝e powiedzieç mi o ojcu
Joasi, zacz´∏a goràczkowo szukaç w pami´ci, o kim mówi´. Z trudnoÊcià przypomnia∏a sobie, jak wyglàda, tak ma∏o rzuca∏ si´ w oczy. Wreszcie powiedzia∏a, ˝e w zasadzie nic o nim nie wie.

Pu∏apki psychologiczne w rozmowie:
◗ Pu∏apka rezygnacji z kontaktu – polega na zaniechaniu prób nawiàzania kontaktu
z rodzicem. Mo˝e spowodowaç, ˝e dystans rodzic – nauczyciel b´dzie si´ powi´ksza∏
zamiast zmniejszaç. Rodzice wycofani cz´sto potrzebujà uwagi, wsparcia i otuchy. Jednak trudno im si´gaç po ten rodzaj pomocy. Rodzic niezauwa˝any, pomini´ty utwierdza
si´ w przekonaniu, ˝e musi zostaç sam ze swoimi problemami.
◗ Pu∏apka narzucania kontaktu – polega na wywieraniu na rodzica presji do nawiàzania
kontaktu. Ten sposób post´powania mo˝e go sp∏oszyç i zniech´ciç.
Przyk∏ad
Przyk∏ad rozmowy, w której nauczyciel wpada w pu∏apk´ narzucania kontaktu.
N: Pana to nigdy nie ma na zebraniach. Nie wiem, czy pana w∏asne dziecko nie interesuje? Mo˝e ma pan jakieÊ wa˝ne powody, ˝eby nie byç. Ale potem prosz´ nie mieç
pretensji na koniec roku. JeÊli pan nie b´dzie si´ pojawia∏ na zebraniach, to szko∏a
mo˝e do pana wystosowaç formalnà korespondencj´, ale jak dziecku b´dzie groziç
przeniesienie do innej szko∏y, to ju˝ pan nic nie zrobi, bo my próbowaliÊmy z panem
nawiàzaç kontakt.

Wskazówki post´powania:
◗ Uszanuj prawo rodzica do wycofania, zachowania dystansu.
◗ Próby zmniejszenia dystansu z rodzicem wycofanym podejmuj stopniowo i z wielkà uwagà.
◗ Spróbuj nawiàzaç z nim kontakt w sytuacjach, w których jest mniej nara˝ony na spo∏ecznà
ekspozycj´ i ocen´. Podejdê do niego na korytarzu i zagadnij w niezobowiàzujàcy sposób.
◗ Cz´sto wy∏awiaj go wzrokiem na zebraniach rodziców i podchwytuj wszystkie oznaki
nawet s∏abego zaanga˝owania.
◗ Nie zapominaj o uÊmiechu. Okazuj mu tak du˝o ˝yczliwoÊci, jak to tylko mo˝liwe. Nie
spodziewaj si´ – zw∏aszcza na poczàtku – wzajemnoÊci.
◗ Postaraj si´ zrozumieç powody, dla których si´ wycofuje.
Przyk∏ad
Przyk∏ad udanego przebiegu rozmowy.
N: Dzieƒ dobry. Witam si´ tak indywidualnie, bo w∏aÊnie myÊla∏em o pana dziecku
i zda∏em sobie spraw´, ˝e my w∏aÊciwie nie mieliÊmy okazji jeszcze porozmawiaç.
JeÊli nie ma pan nic przeciwko, to mo˝e po zebraniu zamienimy par´ s∏ów?
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